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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                   Ρόδος  16-10-2019 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ                                     
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    Αριθμ. Πρωτ: 2/55435 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΤΗΛ:2241035445                                      
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:KAKAKH ΥΠΑΚΟΗ                       

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  4809 

 

Θέμα :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

                                 (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου) 

             Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 

 

 

Ο Δήμαρχος Ρόδου έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010(Νόμος Καλλικράτη.) 

2. Το Ν. 4412/2016 και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 118 

3. Νόμος 3463/2006 άρθρο 159 

4. Το Π.Δ.80/2016 

5. Το Ν. 4555/2018 πρόγραμμα Κλεισθένης  

6. Την απόφαση ανάληψη υποχρέωσης που έχει ήδη εκδοθεί. 

7. Την απόφαση 4452 (17/09/2019) του Δημάρχου για την εκχώρηση των 

αρμοδιοτήτων. 

8. Το πρωτογενές αίτημα του  ΚΗΔΜΗΣ 19REQ005691518  2019-10-11 

9. Το εγκεκριμένο αίτημα του ΚHΔΜΗΣ  19REQ005703306  2019-10-15 

Την αναγκαιότητα για την «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων» 
όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α.Ε. 15-6691.0001 ποσού 10.000,00 
ευρώ για το έτος 2019.  
 

 

 
 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Α. Τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου των 
τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικών τιμών για την «Προμήθεια ειδών 
σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων» 

 

Β. Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση έγγραφων 

προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) αφού 
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καλύπτουν και τις τεχνικές προδιαγραφές στο σύνολο των παρακάτω  για την 

προμήθεια ως κάτωθι: 

 

Τα προς προμήθεια υλικά είναι :    

Ελληνική σημαία μεγάλη 
διαστάσεων 0,95mX1,50m 

τεμ. 
200 

Ελληνική σημαία μικρή διαστάσεων 
0,60mX1,00m 

τεμ. 
200 

Ευρωπαϊκή σημαία μεγάλη 
διαστάσεων 0,95mX1,50m 

τεμ. 
100 

Ευρωπαϊκή σημαία μικρή 
διαστάσεων 0,60mX1,00m 

τεμ. 
100 

Ελληνική σημαία γιρλάντα 
τριγωνική 12 μέτρων   

τεμ. 
50 

 
  Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 5.394,00 € εν 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019 και ειδικότερα: 

 Από τον Κ.Α. 15-6691.0001 με εγγεγραμμένο ύψος τα 10.000 ευρώ 
 
Από τον Κ.Α. 15-6691.0001 για τις ανάγκες της παρούσας απαιτείται διάθεση 
πίστωσης ύψους 5.394,00ευρώ 

 

 Από το μειοδότη δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επί 

του συμβατικού ποσού άνευ φπα. 

 Οι συμμετέχοντες πρέπει να δώσουν προσφορά αποκλειστικά για όλα τα 

είδη της πρόσκλησης.          

 Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 5.394,00 € 

ευρώ με ΦΠΑ και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου του 

οικονομικού έτους 2019 στον κωδικό με Κ.Α. δαπανών   Κ.Α. 15-6691.0001 

 Οι τιμές του τιμολογίου έχουν αντληθεί από το ελεύθερο εμπόριο. 

 Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται επίσης η δαπάνη μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης 
των υλικών στην αποθήκη του Δήμου. 

  Η προμήθεια μπορεί να είναι μαζική ή τμηματική χωρίς καμιά πρόσθετη 
επιβάρυνση και θα πραγματοποιείται μετά από ενημέρωση του από τον κατά 
τόπον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή τον Προϊστάμενο Τμήματος Συντηρήσεων και 
Καθημερινότητας ΔΕ Ρόδου. 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 
μέτρησης Ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

Αξία χωρίς 
ΦΠΑ 

1. 
Ελληνική σημαία μεγάλη 
διαστάσεων 0,95mX1,50m 

τεμ. 
200 7,0 1.400,00 

2. 
Ελληνική σημαία μικρή 

διαστάσεων 0,60mX1,00m 
τεμ. 

200 5,0 1.000,00 
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3. 
Ευρωπαϊκή σημαία μεγάλη 
διαστάσεων 0,95mX1,50m 

τεμ. 
100 7,0 700,00 

4. 
Ευρωπαϊκή σημαία μικρή 
διαστάσεων 0,60mX1,00m 

τεμ. 
100 5,0 500,00 

     5 
Ελληνική σημαία γιρλάντα 
τριγωνική 12 μέτρων  

τεμ. 
50 15,0 750,00 

 

Συνολική ενδεικτική 
προϋπολογισθείσα δαπάνη 
άνευ Φ.Π.Α 

 

4.350,00 

 ΦΠΑ 24%  1.044,00 

 ΣΥΝΟΛΟ  5.394,00 

  

 
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
Η κατασκευή των σημαιών θα είναι από ύφασμα POLYESTER 100% ,τριπλής 
πλέξης, αναλόγου βάρους με χαρακτηριστική ύφανση για να διαπερνά ο αέρας. Να 
είναι ιδανικές  για όλες τις δύσκολες καιρικές συνθήκες (ήλιος,αέρας,βροχή κ.λ.π.).Τα 
χρώματα να είναι ανεξίτηλα και να μη ξεθωριάζουν με την πάροδο του χρόνου. Για 
την κατασκευή των σημαιών του εξωτερικού χώρου θα πρέπει να είναι κατάλληλες 
και καλαίσθητες . 
Ειδικά για τις σημαίες γιρλάντες θα είναι διαστάσεων 12 μέτρων με μέγεθος 
τριγωνικών σημαιών περίπου 27 Χ 47 εκατοστά, και θα περιλαμβάνονται περίπου 16 
σημαιάκια ανά γιρλάντα. 
 

Τα έξοδα μεταφοράς  επιβαρύνουν τον προμηθευτή μέχρι το χώρο που θα 

υποδείξει η υπηρεσία. 

 

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την προμήθεια, είναι αυτή της Απευθείας 

Ανάθεσης του Δημάρχου, μετά από έρευνα αγοράς και κατάθεσης έγγραφων 

προσφορών από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές που διαθέτουν όλα τα 

ανωτέρω. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή προμηθευτή είναι η 

προμήθεια  να καλύπτει τη χαμηλότερη τιμή και  τις τεχνικές προδιαγραφές που 

έχουν τεθεί στην παρούσα  

 Ο συμμετέχων θα καταθέσει μαζί με την προσφορά του και τα εξής 

δικαιολογητικά: 

  υπεύθυνη δήλωση ότι θα υλοποιήσει όλους τους όρους της 

πρόσκλησης, εφόσον αναδειχθεί μειοδότης. 

 

 Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής 

για το συγκεκριμένο επάγγελμα που να έχει εκδοθεί το 2019 και να 

αναφέρει ότι είναι εγγεγραμμένοι και δεν χρωστάνε εισφορές. 

 

 Επιπλέον, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση 

φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, καθώς και ποινικό 

μητρώο του νόμιμου εκπροσώπου, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του 
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τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β)δωροδοκία, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 3, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1, δ) 

τρομοκρατικά εγκλήματα) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική 

εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. Σε περίπτωση νομικών 

προσώπων (εταιρείες) το ποινικό μητρώο το καταθέτουν  ομόρρυθμοι 
εταίροι και διαχειριστές για Ο.Ε. και Ε.Ε., διαχειριστές για ΕΠΕ και 
πρόεδρος ή διευθύνων σύμβουλος για Α.Ε. 

 

 

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να στέλνονται ταχυδρομικώς στο Τμήμα 

Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 85100, τηλ. 22410-35445 μέχρι 

και τη Τρίτη 22 Οκτωβρίου  2019 στις 10:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία 

παραλαβής προσφορών). Στην προκείμενη εκδήλωση ενδιαφέροντος ισχύουν και 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όλα τα είδη της Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος και τις προδιαγραφές τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 85100, 

στο τηλέφωνο: 22410-35445 και φαξ: 22410-39780, στην κ. Κακάκη Υπακοή 

 

    Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας και στην 

ιστοσελίδα από σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας. 

                             

 

 

                                                                                                  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. Γραφείο Δημάρχου 

2. Αντιδήμαρχο Οικονομικών 

3. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

4. Τμήμα Προμηθειών 

5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών για άμεση ανάρτηση στον πίνακα 

ανακοινώσεων από τη λήψη του παρόντος με απόδειξη 

                                                                                                 

                                               ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
                                                                    ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ  ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 
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